DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
Poskytovatel sociálních služeb
- odlehčovací pobytové služby
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 – Řepy

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:
Pan/paní (dále uživatel)
Datum narození:
Trvalé bydliště:

Zastoupený/á (zmocněncem / opatrovníkem / obecním úřadem)
…………………………………………………………………………………
na základě (plné moci/ rozhodnutí o ustanovení opatrovníka)
a
Domov sv. Karla Boromejského (dále jen Domov), sídlem :
K Šancím 50/6, Praha 17- Řepy, PSČ 163 00
Tato smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních
službách podle § 91.

CÍL odlehčovací služby: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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I.
Rozsah poskytované služby
1) Domov se zavazuje poskytovat uživateli základní služby podle zákona
č. 108/2006 Sb., § 44 odst. 2)
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
c) poskytnutí stravy
d) poskytnutí ubytování
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
h) aktivizační činnosti
2) Domov dále uživateli poskytuje základní sociální poradenství
podle zákona č. 108/2006 Sb., § 37 odst. 2)

II.
Péče
1) Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, se Domov zavazuje a je
povinen poskytovat služby uvedené v čl.I., odst. 1)
2) Uživateli, který není příjemcem příspěvku na péči:
a) se Domov zavazuje a je povinen poskytovat služby uvedené v čl. I.,
odst. 1) písm. c), d)
b) služby uvedené v čl. I. odst.1) písm. a), b), e) až h) jsou uživateli
poskytovány pouze fakultativní formou, tyto služby jsou
poskytovány pouze jako jednotný soubor služeb
c) při nástupu je uživatel na základě doložené lékařské zprávy a
vyplněné žádosti zařazen do odpovídajícího cenového stupně
lékařem Domova
(cenový stupeň odpovídá zdravotnímu stavu a potřebám uživatele)
3) Služby uvedené v čl.I. odst. 1) jsou poskytovány adekvátně zdravotnímu
stavu uživatele a jeho schopnostem
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III.
Místo a čas poskytování služby
1) Služby uvedené v čl. I., jsou uživatelům poskytovány v Domově
pobytových odlehčovacích služeb na výše uvedené adrese.
2) Služby uvedené v čl. I., jsou uživatelům poskytovány nepřetržitě 24 hodin
denně, a to každý den po dobu platnosti této smlouvy.
IV.
Stravování
1) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a
podle Vnitřního řádu Domova.
3) Uživatel má právo na dietu odpovídající jeho zdravotnímu stavu, určenou
jeho praktickým lékařem.
V.
Ubytování
1) Uživateli je v Domově poskytnuto na oddělení lůžko, které odpovídá
náročnosti poskytované péče a jeho zdravotnímu stavu.
2) Pracovníci mají právo uživatele z vážných organizačních důvodů
přestěhovat na jiný pokoj.
3) Uživateli je na pokoji poskytováno toto vybavení:
a) polohovací lůžko se signalizačním zařízením
b) noční stolek
c) šatní skříň
d) jídelní stůl a židle, křesla
e) umyvadlo, WC (pokud je součástí pokoje) př. mobilní WC křeslo
4) Prostory mimo pokoj je uživatel oprávněn používat způsobem obvyklým,
s ohledem na jeho zdravotní stav a dle Vnitřního řádu Domova.
Jedná se o tyto prostory:
a) jídelna
b) chodby a přilehlá zákoutí k posezení
c) zahrada a atrium
d) toalety a koupelny na chodbách
e) kostel
3

5) Ubytování zahrnuje topení, teplou vodu, elektrický proud, úklid, praní
ložního a osobního prádla.
6) Domov je povinen udržovat prostory ve stavu způsobilém pro řádné
užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených se zdržováním
v těchto prostorách.
7) Uživatel využívá prostor jemu vyhrazených řádně a bez souhlasu vedení
Domova nesmí v těchto prostorách provádět žádné změny.

VI.
Výše úhrady a způsob jejího hrazení
1) Výše úhrady pobytu se řídí prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.
2) Výše úhrady uživatele, který je příjemcem příspěvku na péči.
a) ubytování
- 160,- Kč/den
b) celodenní strava
- 140,- Kč/den
c) úhrada za péči dle odpovídajícího stupně závislosti, do kterého
je uživatel zařazen posudkovým lékařem.
3) Výše úhrady uživatele, který není příjemcem příspěvku na péči:
a) ubytování
- 160,- Kč/den
b) celodenní strava
- 140,- Kč/den
c) úhrada za péči dle odpovídajícího cenového stupně, do kterého
je uživatel zařazen lékařem Domova.
4) Celková výše úhrady je uvedena na Faktuře – daňový doklad, vystavené
ekonomickým oddělením Domova. Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 71
odst. 3) se může poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na úhradě
nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována,
popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud
uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu
nákladů. Plátce pobytu se k úhradě poskytované služby zavazuje
podpisem Smlouvy o úhradě sociálních služeb, která je nedílnou součástí
této smlouvy.
5) Osoba, která podle posudku ošetřujícího lékaře není schopna sama jednat
a nemá zákonného zástupce, zastupuje dle zákona č. 108/2006 Sb. § 91,
odst. 6), při uzavírání smlouvy poskytnutí pobytových sociálních služeb
v zařízení sociálních služeb obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle sídla tohoto zařízení.
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6 ) Úhradu za péči je uživatel povinen Domovu uhradit dle zákona
č. 108/2006 Sb. § 73, odst. 4), písm. a), ve výši přiznaného příspěvku na
péči.
7) Plátce se zavazuje a je povinen Domovu provést platbu úhrady dle
Smlouvy o úhradě sociálních služeb, a to v dávkách, termínech a
způsobem sjednaným s pokladní Domova. První platba je splatná
nejpozději pátý pracovní den ode dne nástupu uživatele, pokud není
sjednáno jinak.
8) Platby lze uhradit hotově v pokladně Domova, bankovním převodem na
účet Domova nebo poštovní poukázkou.
9) Uživatel je povinen doložit Domovu rozhodnutí o přiznání příspěvku na
péči, pokud jej uživatel pobírá a to při nástupu do Domova, pokud tak
neučinil již v rámci podání žádosti o službu, a dále při každé změně jeho
výše. Změnu výše příspěvku na péči musí uživatel Domovu doložit
nejpozději do 5 pracovních dnů od přiznání změny.
10) Přeplatky na úhradách za poskytované služby je Domov povinen
vyúčtovat a písemné vyúčtování plátci doručit nejpozději do konce
kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, za nějž
přeplatek vznikl. Domov vyplácí plátci přeplatek v hotovosti nebo
složenkou.
11) Pokud se uživatel příchozí z rozhodnutí ÚMČ Praha 6, 13 a 17, bude
zdržovat mimo Domov, bude mu z úhrady pobytu vrácena částka za dobu
nepřítomnosti ve výši 100%.
Pokud se uživatel příchozí z rozhodnutí Domova bude zdržovat mimo
Domov, bude mu z úhrady pobytu vrácena poměrná částka za dobu
nepřítomnosti ve výši 100% za péči a stravu a 50% za ubytování.
Za den nepřítomnosti není považován den odchodu a příchodu
do Domova.
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VII.
Ujednání o dodržování Vnitřního řádu Domova
1) Domov je povinen seznámit uživatele s Vnitřním řádem Domova před
podpisem této Smlouvy a zajistit, aby do něho měl uživatel možnost
nahlédnout kdykoli během pobytu.
2) Uživatel prohlašuje, že byl s Vnitřním řádem Domova seznámen a že mu
plně porozuměl, což stvrzuje podpisem této Smlouvy.
3) Uživatel je povinen se tímto Vnitřním řádem Domova řídit během celého
pobytu v Domově.

VIII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Uživatel může Smlouvu vypovědět a tím pobyt předčasně ukončit bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď učiněnou uživatelem činí 3
dny od jejího ústního oznámení. Po dohodě s vedením Domova je možné,
aby výpověď z této Smlouvy byla účinná bezodkladně po jejím podání.
2) Domov může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:
a) uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o
poskytování služby, zejména:
1. zamlčení výše příspěvku na péči nebo jeho změn
2. neplacení úhrad, vznikla-li povinnost k jejich placení z této
Smlouvy
3. opakované hrubé porušování Vnitřního řádu Domova
4. doložení nepravdivých údajů o zdravotním stavu k žádosti
o pobyt
b) zdravotní stav uživatele se neslučuje s rámcem poskytovaných
služeb a možnostmi Domova nebo je nutná dlouhodobější
hospitalizace změnu zdravotního stavu posuzuje lékař Domova
(zdravotním stavem se rozumí stav fyzický i duševní)
3) Výpovědní lhůta pro výpověď Smlouvy danou ze strany Domova,
z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí 3 dny a
počíná běžet dnem doručení výpovědi této Smlouvy uživateli.
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IX.
Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
2) Smlouva pozbývá platnosti uplynutím doby, na kterou strany
smlouvu sepsaly nebo sjednaný den předčasného vypovězení
smlouvy z důvodů uvedených v čl. VIII.
3) Smlouvu strany uzavřely na dobu určitou, uvedenou ve Smlouvě o
úhradě sociálních služeb, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4) Uživatel nemůže práva, která mu z této smlouvy vyplývají, postoupit jiné
osobě.

X.
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2) Smlouva může být měněna, doplňována nebo vypovězena pouze
písemným Dodatkem ke smlouvě.
3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely na základě svobodné
vůle a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejich obsahu rozumí a
s jejich obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.

V Praze, dne:

………………………..
uživatel v.r.

……………………….
zástupce uživatele v.r.

……………………….
Domov v zastoupení v.r.

Přílohy:
Dodatek ke smlouvě „ Smlouva o úhradě sociálních služeb“
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